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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria 2013 m. vasario 28 d. Komisijos komunikatui pavadinimu „ES kosmoso pramonės 
politika. Ekonomikos augimo potencialo kosmoso sektoriuje išnaudojimas“ 
(COM(2013) 108) kaip svarbiam žingsniui siekiant ES strateginės kosminių technologijų 
nepriklausomybės; ragina Komisiją ir valstybes nares labiau stengtis stiprinti pajėgumus, 
kuriais būtų užtikrintos nepriklausomos galimybės patekti į kosmosą naudojant Europos 
paleidimo įrenginius ir palydovus; pabrėžia, kad reikia remti pastangas stiprinant Europos 
bendradarbiavimą šiame sektoriuje siekiant įveikti didžiulį susiskaldymą, visų pirma 
susijusį su institucijų poreikiu; yra įsitikinęs, kad tik labiau ekonomiškai veiksminga ir 
konsoliduota Europos kosmoso pramonė gali būti konkurencinga tarptautiniu mastu; 
pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti papildomumą, Europos kosmoso pramonės politiką 
privaloma toliau formuoti derinant su Europos kosmoso agentūra;

2. pabrėžia, kad prieš nusprendžiant dėl naujų iniciatyvų ir skirtinų ES lėšų reikia iš pradžių 
išaiškinti ES siekių, ypač susijusių su jos strateginiais ir geopolitiniais uždaviniais, mastą; 
atkreipia dėmesį į tai, kad Komunikate neapibrėžiamas ES kosmoso pramonės politikos ir 
bendrosios saugumo ir gynybos politikos (BSGP) ryšys; mano, kad ES kosmoso politiką 
reikėtų laikyti naudinga BSGP priemone, kuria užtikrinama geresnė kosmoso civilinių ir 
karinių priemonių sąveika, perteikianti dvejopą BSGP civilinį ir karinį vaidmenį; ragina 
Komisiją, valstybes nares ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją 
įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai aiškiai apibrėžti galimą šio sektoriaus 
indėlį į BSGP, civilinės ir karinės sąveikos pobūdį ir mastą, šių technologijų vaidmenį 
veiksmingai įgyvendinant humanitarinės pagalbos operacijas ir nuspėjant migracijos 
srautus bei konfliktų arba gaivalinių nelaimių pasekmes, taip pat reikšmę BSGP 
operacijoms bei kitiems ES veiksmams ir misijoms konfliktų prevencijos, ginklų 
kontrolės, masinio naikinimo ginklų technologijų neplatinimo, kovos su terorizmu, 
migracijos ir sienų kontrolės srityse; ragina Komisiją ir valstybes nares pranešti 
Parlamentui apie planus naudotis programa „Copernicus“ ir programos „Galileo“ 
paslaugomis valstybinėms institucijoms, siekiant remti BSGP misijas ir veiksmus;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares pranešti Parlamentui, kaip pagal nuolatinį 
struktūrizuotą bendradarbiavimą būtų galima vykdyti karinį kosmoso bendradarbiavimą; 
rekomenduoja didinti Komisijos, EKA, Europos gynybos agentūros (EGA) ir Europos 
išorės veiksmų tarnybos (EIVT) bendradarbiavimo lygį bendrai kuriant ir naudojant ES 
kosminius įrenginius pagal BSGP vykdomoms misijoms ir veiksmams remti;

4. pritaria Komisijos teiginiui, kad kosmoso telekomunikacijomis, navigacija ir Žemės 
stebėjimu iš jo ES teikiama strategiškai svarbių žinių, kurios deda pamatus ES išorės 
santykiams vystomosios paramos ir humanitarinės pagalbos srityse;

5. pabrėžia programos „Copernicus“ (anksčiau Europos Žemės stebėsenos programa angl. 
GMES) saugumo aspektą, visų pirma prevencijos ir atsako į krizę programas, 
humanitarinę pagalbą ir bendradarbiavimą, konfliktų prevenciją, įskaitant tarptautinių 
sutarčių laikymosi stebėjimą, ir jūrų stebėjimą;
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6. primygtinai ragina Komisiją laikytis su programa „Galileo“ susijusio tvarkaraščio ir 
finansinės programos; pabrėžia jos dvejopą panaudojimą – kaip radijo navigacijos ir 
buvimo vietos nustatymo funkcijos, įskaitant svarbias tiek civilinės, tiek karinės veiklos 
programas, ypač galimybę valstybėms narėms kariniais tikslais naudotis paslauga 
valstybinėms institucijoms (angl. PRS); pabrėžia, kad reikia išaiškinti, kokiu mastu bus 
naudojamasi paslauga valstybinėms institucijoms ir kitomis paslaugomis BSGP arba 
nacionalinių karinių misijų tikslais už ES sistemos ribų;

7. atkreipia dėmesį į komunikate paminėtą faktą, kad 60 proc. Europos palydovuose 
įmontuotos elektronikos šiuo metu importuojama iš JAV; ragina parengti iniciatyvą, pagal 
kurią, atsižvelgiant į šias aplinkybes, būtų išsiaiškinta, kaip apsaugoti slaptus ir asmens 
duomenis, taip pat taikyti dabartinį viešųjų pirkimų procesą, siekiant, kur įmanoma, 
užtikrinti, kad kosmoso infrastruktūros įsigijimas iš valstybių narių būtų naudojamas kaip 
tolesnė šio sektoriaus augimo paskata; pripažįsta, kad kosmoso sektoriaus darbuotojai yra 
labiausiai išsilavinę ir turintys daugiausiai technologinių įgūdžių; tačiau pažymi, kad 
sektoriui ir toliau trūksta pagrindinių specialių įgūdžių – nuo kompetencijos inžinerijos 
srityje iki mokslinių laipsnių fizikos srityje, ir šią problemą privaloma spręsti; primygtinai 
ragina Komisiją, EKA, EGA ir valstybes nares nustatyti ypatingos svarbos technologijas, 
atsižvelgiant į bendrą Europos savarankiškumo vystymo procesą, ir kurti mažiau nuo 
trečiųjų šalių priklausomas alternatyvas; primena pavojų, kad, kilus nesutarimams, JAV 
galėtų išjungti arba užblokuoti Europos kosmoso infrastruktūrą;

8. pritaria Komisijos minčiai, kad daugelis kosmoso sistemų komponentų yra dvejopo 
naudojimo arba karinio pobūdžio, todėl jiems taikoma 2009 m. gegužės 6 d. Direktyva  
2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo1, 
su 2012 m. gruodžio 14 d. Direktyva 2012/47/ES padarytais pakeitimais dėl  susijusių su 
gynyba produktų sąrašu, 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 428/2009, 
nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių 
tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą2, arba Bendroji pozicija dėl ginklų 
eksporto arba Bendroji pozicija dėl ginklų eksporto; teigiamai vertina komunikate pateiktą 
pasiūlymą iki 2013 m. pabaigos pateikti oficialią ataskaitą Parlamentui dėl dvejopo 
eksporto kontrolės sistemos veikimo; ragina Komisiją, valstybes nares ir ES Tarybos 
Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupę (COARM) paaiškinti, kurią reglamentavimo 
sistemą reikėtų taikyti kiekvienai prekių ir technologijų kategorijai;

9. pritaria, kad pagal Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą ir programą „Horizontas 2020“ 
daugiau dėmesio skiriama kosmoso tyrimų ir inovacijų rėmimui, nes tai privalo būti 
išankstinė sąlyga tolesniam šios srities vystymuisi, taip pat pritaria tam, kad daugiametėje 
finansinėje programoje (DFP) 3786 mln. EUR skiriami Europos Žemės stebėsenos 
programai „Copernicus“, pagal kurią bus teikiamos patikimos, laiku teikiamos ir tikslios 
paslaugos stebėti aplinką pasauliniu mastu, suvokti ir sušvelninti klimato kaitos poveikį ir 
padėti reaguoti į krizes;

10. susirūpinęs pažymi, kad dėl bet kokio intensyvesnio kariuomenės naudojimosi kosmoso 
įrenginiais neturėtų sumažėti ar patirti apribojimų naudojimas civilinėms reikmėms ir 

                                               
1 OL L 146, 2009 6 10, p. 1.
2 OL L 134, 2009 5 29, p. 1.
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būsimoms civilinėms programoms; ragina valstybes nares ir Komisijos pirmininko 
pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai 
inicijuoti morališkai pasenusios 1967 m. Kosminės erdvės sutarties persvarstymą arba 
imtis iniciatyvos, kad būtų sukurtas naujas teisinis pagrindas, pagal kurį būtų 
atsižvelgiama į technologijų pažangą nuo 1960 m.; pabrėžia, kad reikia skubiai mažinti 
susidūrimo riziką, kylančią dėl daugėjančių palydovų ir kosminių šiukšlių; palankiai 
vertina Komisijos iniciatyvą pasiūlyti organizacinę sistemą, pagal kurią būtų sukurta ir 
veiktų Europos kosmoso stebėjimo ir sekimo sistema (angl. SST); taip pat teigiamai 
vertina ES finansuojamą Tarptautinį veiklos kosminėje erdvėje elgesio kodeksą, nes juo 
siekiama užtikrinti didesnę saugą, saugumą ir tvarumą kosmose, pabrėžiant, kad užsiimant 
veikla kosminėje erdvėje ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama atsargumui, išsamiam 
patikrinimui ir tinkamam skaidrumui, taip siekiant sukurti viso pasaulio kosmoso dalyvių 
tarpusavio pasitikėjimą; mano, kad bet kuria nauja programa privaloma atsižvelgti į visų 
valstybių narių nuomones ir kad bet kuri nauja programa privalo būti strategiškai 
parengta, atsižvelgiant į ilgalaikes pramonės perspektyvas, veiksmingai užkertant kelią 
ginklavimosi kosmose varžyboms, taip pat užtikrinamas žalingos veiklos įsikišant į 
kosminius objektus uždraudimas;

11. primena Komisijai ir valstybėms narėms, kad reikia gilinti tarptautinį bendradarbiavimą 
kosmoso reikalų srityje; ragina plėtoti aukštesnio lygio bendradarbiavimą su partneriais, 
pvz., Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Rusija ir Kinija, siekiant sustiprinti taikų 
bendradarbiavimą kosmose.
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